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ترينمهمازيکيهموارهوسالمتيشودميمحسوبزندگياركانترينمهمازيکيعنوانبهسالمت•

عنوانهب«سالمتيحصولقابلاستانداردترينازعاليمندیبهرهحقِ».استبودهبشرهایدغدغه

بسیاریاهمیتازهاآزادیوهاحقسايرازمندیبهرهوتحققبرایكهميشودتوصیفبنیادينحقي

.استبرخوردار

ازشوديميادپايدارتوسعهمحورعنوانبهكهسالمانسانوارزشمندایسرمايهعنوانبهسالمت•

.باشدميهاحکومتوهادولتیهمهدركلیدیومهمبسیارموضوعات

اارتقايحفظ،آناصليقصدكهاستاقداماتيوافرادسازمانها،همهازمتشکلسالمتنظام•

.استسالمتيبازيابي

بیانمسئلهومقدمه

موادوروشهاسواالتاهدافوسابقهتحقیقضرورتاجرامقدمه
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بیانمسئلهومقدمه

موادوروشهاسواالتاهدافوسابقهتحقیقضرورتاجرامقدمه
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پاسخگوبهداشتيهایسیستم.استمليبهداشتهایسیستمكلیدیاهدافازيکيپاسخگويي•

سالمتهتربنتايجبهبنابراين،دهندميتطبیقوبینيپیشراآيندهوموجودبهداشتينیازهای

كندميكمک

سالمتهاینظاممديرانوسیاستگزاراننظرموردهایمولفهازواصلياهدافازيکيپاسخگويي•

.است

بهداشتيهایمراقبتهایسازمانمأموريتوجامعهبهداشتينیازهایدرتغییراتسرعتبهتوجهبا•

بهمردمبهتيبهداشسیستمپاسخگوييافزايشبهفزايندهنیاز،جامعهسالمتارتقاءوتأمینبرای

.شودمياحساسبیشترعدالتاجرایورعايتكلیدیعنصرعنوان

بیانمسئلهومقدمه

موادوروشهاسواالتاهدافوسابقهتحقیقضرورتاجرامقدمه
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سالمتنظامپزشکيغیرهایجنبهمورددرافرادمنطقيانتظاراتبهپاسخبرپاسخگوييحقیقتدر

.هستنداستانداردهاقوانینياوقبولموردوشدهشناختهاصولهمانمنطقيانتظارات.دارداشاره

نتظاراتامطابقرسانيِخدماتدرمردمروانينیازرفعبهمتعهدراخودبايدپاسخگوسالمتنظام

بیماریزاكافيآگهيپیشپزشکي،تخصصنداشتندلیلبهافراد،استممکنزيرابداندمردم

دانندنراسالمتنظامسالمتيمنابعازانتظارمیزانوپزشکيتصمیماتدلیلونداشتهخود

بیانمسئلهومقدمه

موادوروشهاسواالتاهدافوسابقهتحقیقضرورتاجرامقدمه
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انزندگیشدورةتمامدرجامعهافراددرقبالمداوميوحیاتيمسئولیتسالمتهاینظام•

ضروریدنیاهرجایدرجوامعوهاخانوادهافراد،سالمرشدبراینظامهااينايجادودارند

.استوحیاتي

داشتهبنیادينهدفسهبايدسالمتهاینظام(who)بهداشتجهانيسازمانگزارشطبق•

برایمردمازعادالنهماليمشاركتايجاد،مناسبسالمتكردنفراهمشاملكهباشند

محرمانه،اللاستق،عزت)مردمغیربالینيانتظاراتبهپاسخگوييسالمت،خدماتبهدسترسي

است(ماعياجتحمايتبهدسترسي،اساسي(امکانات)كیفیت،سريعتوجه،ارتباطات،بودن

ضرورتاجرا

موادوروشهاسواالتاهدافوسابقهتحقیقضرورتاجرامقدمه
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مروری بر مطالعات و متون گذشته  

یافته ها سال محققین

بهداشتیمراکزمراجعاندیدگاهازپاسخگوییمختلفابعاددادنشانمطالعهایننتایج
)نتخاباحقمراجعاننظرازبُعدمهمترین.استمهمبسیاراستقالل،بُعدجزبهدرمانی،

.بود(درصد72/9)استقاللبُعدآنتریناهمیتکمو(درصد98/3
1396 زهرا کیوانلو و 

همکاران 

منظوربهانیودرمبهداشتیخدماتکیفیتسنجشوکنترلکهدادنشانمطالعهایننتایج
آگاهیسطحوافزایشاستخدماتصحیحارائهدرضروریگاماولینپاسخگویی،

درگوییپاسـخهـایمؤلفهوشودابعادمیباعثفنـاوریپیشرفتوپرسنلوبیماران
.کنندتغییرزمـانطـول

1392 محمد محبوبی و 
همکاران 

پشتیبانیایهشبکهبعدبهمربوطپاسخگوییبیشترینکهدادنشانمطالعهایننتایج
گردرمانانتخاببهمربوطپاسخگوییکمترینو92/09595/3نمرهمیانگینبااجتماعی

بیماراندیدگاهبهتوجهبا.بود(81/2±71/0)خودمختاریابعادو(33/07070/2)
.بود(٪28)وقارو(٪41)سریعتوجهابعادمهمترین

1398 پرستو بهاروند 
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مروری بر مطالعات و متون گذشته  

یافته ها سال محققین

مناطقازیاریبسدربهداشتیسیستمپاسخگوییهایحوزهکهدادنشانمطالعهایننتایج
هانهدامهمهدربودنمحرمانهوحیثیتبهاحترامجزبه،اندکردهعملضعیفنسبتاً

.استداشتهباالییامتیاز
2020 ی  و استفن کیبوس

همکاران 

تیاراتاخ،منابعازبالینیهایتیموپزشکانهرچقدرکهدادنشانمطالعهایننتایج
،اشندببرخوردارالزمهایمراقبتتأمینبرایاستقاللوپذیریانعطاف،غیرمتمرکز
.استباالپاسخگویی

2020

جنیفر استوارت 
وویلیامز

همکاران 

،استباالیسرپایهایمراقبتبرایکلیپاسخگوییسطحکهدادنشانمطالعهایننتایج
باآنهابدسالمتوبیمارانپایینسنویژهبه.استکنندهناراحترازداریبندیرتبه

یدگیرسوپزشکمطبزیرساختبهبوداقداماتواستهمراهدهیپاسخضعیفارزیابی
افزایشرامراقبتروندبودنمحرمانهاستممکنبیمارانفردیهاینگرانیبهمحتاطانه

دهد

2019 فلوریان تیل  و 
همکاران 
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جمعبندیووجوهتمايز

نبودندالگوهارائدنبالبهوبودهموجودوضعیتارزيابيمعموالكهشدهانجاممتعددیمطالعاتسالمتنظامدرپاسخگويي

هستیماينالدنببهمابنابرايننبودند،همموجودالگوهایسازیبوميدنبالبههمچنینونگرفتهانجامقزوينشهردرو

زامختلفابعادكشفجهتقویمتونمروريکانجامبرعالوهودهیمراپوششپژوهشيهایشکافوهاگپاينكه

ستانابرایسالمتنظامپاسخگوييارزيابيبرایمدليکطراحيوسازیمفهومسمتبهداريمموجود،قصدمطالعات

.رويمپیشقزوين
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:اصليهدف

قزوينپزشکيعلومدانشگاهدرسالمتنظامپاسخگوييارزيابيمدلطراحي

:فرعياهداف

جامعهسالمتبهپاسخگوييابعادشناسايي•

اولیهمدلقالبدرآنهاروابطموثروابعادسازیمفهوم•

قزوينپزشکيعلومدانشگاهدرپاسخگوييمدلاعتبارسنجي•

اهدافوفرضیات

1

2

3
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:كاربردیاهداف

جامعمرورساسابرسالمتنظامدرجامعهسالمتبهپاسخگوييبرموثرابعادشناساييهدفباحاضرپژوهش

اوالهكاستنهاييالگویقالبدرسازیمفهوموشناساييودرمانوبهداشتهایحوزهمتخصصیننظرو

سالمتنظامپاسخگوييظرفیتبینيپیشبرایابزاریثانیاوآنهااهمیتمیزانوموثرابعادشناختسبب

متسالخدماتارائهابعادتماميدرراهدفجامعههایاولويتونیازهاآناساسبرتوانميكهبودخواهد

برایيعملیاتهایبخشدراثربخشاجراييمديريتوهابرنامهدرهمسوگزاریسیاستوكردهشناسايي

.داشتآنهابهپاسخگويي

اهدافوفرضیات
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است؟كدامايراندرجامعهسالمتبهپاسخگوييابعاد(1سوال

است؟كدامقزوينپزشکيعلومدانشگاهدرپاسخگويياولیهمدل(2سوال

است؟كدامقزوينپزشکيعلومدانشگاهدرپاسخگويينهاييومعتبرمدل(3سوال

سواالت



مواد و روش ها

:مطالعهنوع

توانميپژوهشنتايجاساسبركهآنجاييوازتحلیلي-توصیفينوعازهدفنظرازحاضرپژوهش

.استكاربردینیزپژوهشگرفت،ماهیتكاربهراآنهاوارايهمناسبراهکارهای

14
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مواد و روش ها
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مرورجامع

مطالعات

بررسی کلمات کلیدی و اصطالحات برای انتخاب: 1گام•

دانلود مقاالت مرتبط با موضوع مقاله: 2گام•

طراحی جدول ویادداشت اطالعات مربوط به مسئله تحقیق : 3گام•

تجزیه و تحلیل اطالعات: 4گام•

تشکیلنشست

خبرگان

بازتعریف ابعاد بدست آمده از مرحله قبل•

مفهوم سازی مهم ترین و بااولویت ترین ابعاد•

نياعتبارسنجيمبت

التبرالگويابيمعاد

ساختاری

بیان مدل•

تخمین مدل•

ارزیابی تناسب•

اصالح مدل•

تفسیر مدل•

1

3

2



مواد و روش ها

مطالعاتجامعمرور:اولمرحله

سالمت،ی،نظامپاسخگویشاملپژوهشموضوعبامرتبطهایواژهکلیدازاستفادهباابتدامطالعات،ایکتابخانهمرورمرحلهدر

ازوسیفاراطالعاتیهایپایگاهدردرمانیوبهداشتیمراکزوبیمارستانپژوهش،حوزهآموزش،حوزهموثر،عواملمدلسازی،

Healthهایواژهکلید systems, responsiveness،Research area،Education area،hospital،

healthcare centersشاملخارجیاطالعاتیهایدرپایگاهWeb of Science, Scopus, Sciences

direct, OVID, CINHAL, EBSCO, Google Scholar, Iranmedex, SID, Irandocپردازیممی.

درهشپژوسوالوتحقیقمسئلهبهمربوطاطالعاتکلیهآمده،بدستاطالعاتمناسببندیجمعجهتاقداممنظوربه

هریکازدهآمبدستنتایجازایخالصهومطالعهانجامنویسندگان،مکانپژوهش،ناممطالعه،سال،نوعنامشاملجدولیقالب

.شدخواهندیادداشتمطالعاتاز

16
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مواد و روش ها

expert)خبرگاننشستتشکیل:دوممرحله panel)

برایاستدهآمدستبهقبلمرحلهازکهپاسخگوییبرموثرعواملکهبودخواهدآنبرسعیمتخصصیننشستمرحلهدر

(1شمارهجدول).شودسازیمفهومموثرابعادموضوعی،زمینهپیشاینباوتعریفبازخبرهافراد

مدیریتدرزمینهکافیتجربهودانشازکههستندافرادیتعریف شده اندخبرهبه عنوانمطالعهازمرحلهایندرکهافرادی

آنباتبطمرمفاهیموسالمت،سیاستگذاریومدیریتحوزه،بیمارستانیمراکزادارهودرمانی،مدیریتوبهداشتیخدمات

.(2شمارهجدول)باشندبرخوردار

17
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مواد و روش ها

expert)خبرگاننشستتشکیل:دوممرحله panel)

.بوداهدخومتخصصیننشستنظراتوموضوعشناختپایهبرابعادبینروابطتمامیهمچنیناولیهالگویبیاندر

ابزارسازیدروشوندسازیمفهومالگودرهامولفهتریناولویتباوترینمهمتنهاشدخواهدسعیخصوصایندرهمچنین

نمونهجمحبهنیازدلیلبهسازیمدلمطلوبانجام،احتمالمتغیرهازیادبسیارتعدادوجودصورتدرکهچرارودمیکاربه

.یابدمیکاهشباال،

هایحیطهازیکهردرسالمتنظامپاسخگوییدرتاثیرگذارهایمولفهوعواملازاولیهنویسپیشیککهترتیببدین

امکاناینکهمی شودتنظیمطریقیبهنسخهاین.شودمیارسالخبرگانگروهبهوتهیهدرمانوبهداشتپژوهش،آموزش،

موجود،صیتخصتعاریفومفاهیمباآشناییوشدهمطرحمسئلهفهمیدنوکردناستنباطضمنمخاطبینتاآیدوجودبه

کنندبیانهامولفهرویراخودتخصصینظرات

18
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مواد و روش ها

expert)خبرگاننشستتشکیل:دوممرحله panel)

بیانایشانهپاسخبرایمتخصصانکهدالیلیوهاپاسخطیفشد،دادهبازگشتتحقیقتیمبهپرسشنامه هاوقتی

.می شوندنویسیخالصهوگرفتهقراربررسیموردکرده اند

عامالتتدررایجمنفیمسایلازطریقاینازوحذفنباشدتحقیقیزمینهاهدافبامرتبطکهمواردیمرحلهایندر

.می شوداجتنابگروهیداخل

نتایجاساسبرراهایشانپاسخکهدارنداجازهمتخصصان.می شودفرستادهمتخصصانبرایخالصهگزارشآن،ازپس

.می گیردقرارمحققانارزیابیموردمجدداًدومدورنتایجاینودهندتغییر

یافتخواهدتطابقمطروحهموضوعبامخاطبیندیدگاه هایکار،پیشرفتباوزمانطولدرطریقبدین.

نرسیده اندتوافقبهمتخصصانکهشودمشخصیاشودحاصلنظراتمورددراجماعیاینکهتامی یابدادامهفراینداین.

اولیهمدلقالبدروابعادمجموعهزیردرهامولفهپژوهشتیمنهایینظرونظراتعجمیبررسیبانهایتدر

معتبروینهایمدلوتبیینساختاریمعادالتسازیمدلقالبدرآنهابینروابطبعدمرحلهدرتاشدخواهدسازیمفهوم

.شودگزارش

19
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مواد و روش ها
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فرایند انتخاب متخصصین 

شناسایی مهارتها، شاغلین، ادارات دولتی-آمادگی براي انتخاب1گام
شناسایی سازمان هاي مرتبط-

نوشتن نام هاي افراد دیسیپلینها و مهارتهاي مرتبط-تعیین جمعیت با نام2گام
نوشتن نام هاي افراد سازمانهاي مرتبط-

با متخصصین لیست شده در باالتماس افهمعرفی متخصصین اض3گام
متخصصین دیگر و تماس با آنهامعرفی 

ایجاد چهار زیر گروه براي هر كدام از دیسیپلینها-نرتبه بندي متخصصی4گام
طبقه بندي متخصصین بر اساس لیست هاي مرتبط-
رتبه بندي متخصصین در هر لیست بر اساس صالحیت آنها-

متخصصین براي هر پانل بر اساس هر دیسیپلیندعوت دعوت از متخصصین5گام
متخصصین بر اساس رتبه بندي در هر زیر گروهدعوت 

شدن جمعیت هدفمشخص 
نمودن انتخاب و بیرون كشیدن متخصصین با دستیابی به اندازه هر پانلمتوقف 



مواد و روش ها
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2جامعه نمونه مرحله حوزه مطالعهردیف
مدیریت اموربیماري ها و تشخیصی و درمانیمعاونت درمان1

مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان
مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکی

مدیریت امور آزمایشگاه ها
مدیریت تجهیزات پزشکی

اداره هاماهنگی امور بیمه و تعرفه و استاندارد
مدیریت شبکه و ارتقاي سالمتمعاونت بهداشت2

مدیریت پیشگیري و مبارزه با بیماري ها
مدیریت سالمت محیط و كار

مدیریت سالمت خانواده و مدارس
مدیریت سالمت روانی و اجتماعی

مدیریت سالمت دهان و دندان
مدیریت سالمت تغذیه اي

مدیریت امورآموزشمعاونت آموزشی3
مدیریت امور تحصیالت تکمیلی

مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
مدیریت آموزش مداوم جامعه پزشکی

دبیرخانه امور هیات علمی
مدیریت امورپژوهشی و ارزیابی تحقیقات و مراكزتحقیقاتیمعاونت پژوهشی4

مدیریت توسعه فناوري اطالعات و كاربرد نتایج تحقیقات
مدیریت اطالع رسانی،ارتباطات و منابع علمی



مواد و روش ها
ساختاریمعادالتالگويابيبرمبتنياعتبارسنجي:سوممرحله

لمدوشدهاستفادهقبلهایمرحلهازجمع آوری شدهداده هایازآنانجامبرایوشودمیمحسوبتحلیلیکامالًفازاین

.شدخواهدپرداخته کمییافته هایازحاصلنهایی

خواهداستفادهساختاریمعادالتمدلتکنیکازنهاییمدلارائهومنسجمبه صورتمتغیرهابینعلیروابطبررسیبه منظور

.شد

.دادرقراآزمونموردهمبستگیداده هایازاستفادهبارانظریمدل هایبودنقابل قبولمی توانرویکرداینطریقازکه

:می شودتشکیلزیرشرحبهگامپنجازتکنیکاین

شامل:تناسبارزیابی،متغیرهاماتریس هایساختوداده هاجمع آوریشامل:مدلتخمیناولیه،مدلساختشامل:مدلبیان

مدلرتفسی،مدلاصالح،اصالحاتانجامضرورتسنجشوآنآزمون پذیریقابلیتومدلتناسبمعیارکلیبررسی

.شدخواهدهارائآنهابینپیشهایمولفهوابعادشاملپژوهششدهمعتبرالگویمرحلهاینهایدادهازاستفادهبانهایتدر
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مواد و روش ها
:گیرینمونهشیوه

.نداردمصداق:(مطالعاتجامعمرور)

ستادیویصفهایحوزهمدیرانوگزارانسیاستونظرانصاحبکلیهپژوهشجامعه:(خبرگاننشستتشکیل)

مبتنیزهحوهردرکهبودخواهدهدفبرمبتنیمرحلهایندرگیرینمونهروش.بودخواهدقزوینپزشکیعلومدانشگاه

.شدخواهدانجاممطالعهدرشرکتبهدعوتافراد،تخصصودانشوخبرگیبر

هایحوزهاسانکارشنوکارکنانکلیهشاملمطالعهجامعه:(ساختاریمعادالتبرمبتنيمدلاعتبارسنجي)

درگیرینمونهمنطقازمطالعهروشبهتوجهباگیرینمونهبرای.بودخواهدقزوینپزشکیعلومدانشگاهستادیوصفی

هایمولفهدادتعازایبهپژوهشهایمتعیربینعلیمسیرتحلیلوتبیینبرایساختاریمعادالتسازیمدلمطالعات

.آیددستبهنمونهتعدادتاشدهضرب5درهامولفهتعدادکهطوریبه.استشدهاستفادهابعادازیکهربینپیش
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مرحلهاول

دوممرحله

سوممرحله



مواد و روش ها
:هادادهتحلیلوتجزيهوآوریجمعروش
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ابزارمورد
استفادهدر
مراحل

مرحلهاول

مرحلهدوم

مرحلهسوم

ه،مطالعسالونام:شاملدادهآوریجمعفرماستفادهموردابزار
وصخصدرنتايجازایخالصهومکاننويسنده،پژوهش،روشنوع
.بودخواهدموثرهایمولفهوابعاد

،ردتايید،جهتنظردهيلیستچکاستفادهموردابزار
ایهمولفهوايعادخصوصدرنظراتكردناضافهوتلخیص
.بودخواهدموثر

رافیکدموگاطالعاتدويخش:شاملپرسشنامهاستفادهموردابزار
ازیسمفهومهایمولفهوابعاداهمیتمیزانخصوصدرسواالتو

.بودخواهدتاييپنجلیکرتامتیازیبندیطیفباشده



مواد و روش ها
:هادادهتحلیلوتجزيهوآوریجمعروش
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.از آمار توصیفی جهت خالصه سازی داده های توصیفی در قالب میانگین و انحراف معیار استفاده خواهد شد

. بودخواهد 0/05در سطح معنی داری SPSS-v18نرم افزار مورداستفاده در این بخش 

، شاخص ریشه ی میانگین مربعات خطای (GFI) ،  شاخص نیکویی برازشX2/dهمچنین جهت برازش مدل از شاخص های  

.  استفاده خواهد شد(NFI)، شاخص برازندگی نرم شده(CFI) ، شاخص برازش مقایسه ای تعدیل یافت (RMSEA)برآورد

.خواهد بود8نسخه AMOSافزار مورد استفاده در این بخش نرم 



مالحظات اخالقی

دانشگاهپژوهشيمعاونتازمجوزكسببهاقدام

ه.دانشگااخالقكمیتهازپژوهشانجاممجوزكسببهاقدام

مطالعهموردهایدادهگزارشدرامانترعايت

آننتايجچاپوپژوهشاجرایدرضوابطرعايت
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